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جامد شماسا عر این عاورالد ک همیش وواالین در عراعر حرکت جامد حالت واکمشی داشت و هر
مقدار زالدگی تغییر یاعد ،وواالین الیز ع دالبال آ تغییر مییاعد و اگر وواالین در عراعر تکامل و پویهایی
جامد و حیات عشری ثاعت عماالد فرجام مین جامد ای االق

و االفجار خواهد عهود (ر : .مهریهزی

.)713: 0731

ما در عررسی صحت و سق گفتار فوق الیستی و المی پهذیری که تمهام وهواالین دیمهی عه دالبهال
پویایی جامد تغییر مییاعمد ولی جای تردید الیست ک زما و مکا از علل عمدم تغییهر در احکهام
است.
سن مسئولیت کیفری در حقوق کیفهری ایهرا همهواره از مباحهم مهه عهوده اسهت و در سهیر
تاریخی وواالین عا الشها و تحوالت درخور توجهی در وبل و عدد از االق

اس می همهراه عهوده

است.
در واالو مجازات عمومی  073رژی های متفاوت جزایی عهرای دورهههای سهمی زیهر 03سهال
وجود داشت و مسئولیت کامل در سن  03سالگی تحقق مهییافهت .عدهد از االقه

اسه می رژیه

مسئولیت کیفری و سن مسئولیت ک مت ثر از الظرات فقها عود ع طور کلی دگرگو گشت و د هار
اعهاماتی گردید .راک ع یکباره رشد کیفری ک امهاره سهمی و وهاالوالی آ  03سهال عهود .از زمهرم
م

های مسئولیت کیفری حذف گردید ک از این الظر مورد القهد اسهت و سهیالی را که ایجهاد

میکمد این است ک جایگاه رشد در تحقق مسئولیت کیفری کجاست؟
عا توج ع پشتواال فقهی ک عرای این مس ل وجود دارد را فقهها عهرای اداره امهور مهالی عهال
احراز رشد را ضروری داالست ولی عرای مسئولیت کیفری او وائل ع احراز رشد البوده و صرف علوغ
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را عرای مسئولیت کافی میداالمد؟ آیا عا موازین عدالت سازگار است ک شخصی ک اجازم دخهل و
تصرف در امور مالی خود را الدارد ماالمد افراد عزرگسال مورد مجازات ورار گیرد؟ آیا اهمیت امور
کیفری از امور مالی کمتر است؟مگر ال این است ک ارتکا عمهل اعه از جهرم و یهر آ التیجه
فدل و االفداالت رواالی و عق الی و الوعی فرایمد ذهمی است.
این دوگاالگی ع وه عر ایمک در ک م فقها وجود دارد در عرصة واالوالگذاری در مهورد اطفهال
الیز ع

ش میخورد و عرای هر شخص ممصف و عیطرفی ایجاد سیال و اعهام میکمد که

گواله

مقمن ،اطفال کمتر از هجده سال را عرای اداره امور مالی خود (عراساس ت. .م0 01.ق.م) و االجهام
خدمت سهرعازی (عهر اسهاس م. .ق.خهدمت ويیفه عمهومی مصهو  )17/3/ 3و اخهذ گواهیمامه
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رسمی) ممع کرده ولی کودکاالی ک تازه ع سن علوغ شرعی ( 3و 03سال تمام ومری عرای دختهرا

مقاله

راالمدگی (عراساس آیین الامه راهممهایی و راالمهدگی) و اسهتخدام ادارت (عراسهاس وهاالو اسهتخدام
و پسرا ) رسیدهاالد در صهورت ارتکها جهرم ،مسهئولیت تهام داشهت و هماالمهد عزرگسهاال مهورد
مجازات ورار میگیرالد ؟ در واالو مجازات جدید سدی شهده که عه الهوعی خکیهی که در وهاالو
مجازات در مورد سن رشد و مسئولیت کیفری وجود داشت

پر شود.

بررسی ماهیت رشد
رشد مصدر (رَشَدَ–یرشُد) یا (رَشِدَ-یرشَد) است که لغهویین البها آ را عه مدمهایی مخهالف هی
(ض لت و گمراهی و اعتقاد ع امر فاسد) و ع مدمی هدایت و استقامت در دین داالست االد.
فخر الدین طریحی میالویسد:
«الرشد هو خ ف الدمی و الض

ل و فسر عاصابة الحق» (طریحی  0017ج.)31: 7

در المفردات را ب آمهده اسهت« :رشهد ،راهیهاعی و ثبهات در راه حهق که در عراعهر هی یدمهی
گمراهی آمده است واژه رشد مثل واژه هدای ع کار می رود».
عا دوت در مداالیای ک لغویین عرای «رشد» آوردهاالد میتوا آ را ع مدمای هدایت و تواالهایی
رشد در اصط ح ع مدمی عقهل کامهل و در

و عهدم سهفاهت اسهت و عه دارالهده آ رشهید

میگویمد ک در مقاعل سفی است .در همین راستا یکی از حقووداالا میالویسد:
رشید :او را عال عاول کامل گویمد .هر رشیدی عاوهل اسهت ولهی ههر عهاولی
رشید الیست ماالمد :سفی ک عاول محسو

مهیشهود ولهی رشهید الیسهت .عه

همین دلیل عموا کمال عقل را عرای رشید ع کارعردهاالد (جدفهری لمگهرودی
 0733ج .) 13 : 3

عاید توج داشت ک عقل در مقاعل جمو

یر از عقل یا رشد در مقاعل سف است را ک سهف

القصا عقل و الداشتن کمال عقل است ولی جمو فقدا عقل است.
ا لب فقها و حقووداالا عین رشد در امور مدالی و رشد در امور کیفهری ،تفهاوت وائهل شهده و
رشد را در امور مدالی شرط داالست و در امور کیفری آ را شرط المیداالمد.

جايگاه رشد در تحقق مسئوليت كيفري با رويكردي بر نظر امام خميني

راهیاعی ع خیر و مصلحت داالست ک در تقاعل عا ی و ض لت ورار دارد.

( س)
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در جای دیگری الیز آمده است« :میتوا گفت :م
است ال حسن و وبح

رشد و سف تشخیص الفع و ضرر مهالی

یر مالی» )آوایی  : 0731ذیل واژه سف و رشد(.

در ورآ کری رشد البا در مقاعل ی و ع مدمهای خیهر و صه ح و ههدایت اسهتدمال شهده از
جمل در سورههای (عقره 31 :؛ اعراف003 :؛ جن01 :؛ کههف  (11 ، 0 ،01 :همچمهین ایهن واژه در وهرآ
کری ع مدمای «ادرا » (االبیا )30 :و «حسن تصرف در اموال» (الساء )1 :الیز استدمال شده است.
از مقایس مداالیای ک در ورآ کری عرای رشد آمده است میتوا التیج گرفت که رشهد عه
مدمای هدایت و در
است ک این در

و تشخیص در امور مختلف ،مفهومی عرفهی اسهت و دارای حقیقتهی واحهد
و تشخیص عا توج ع مصادیق و موضهوعات مختلهف مهالی و یهر مهالی و از

جمل امور کیفری متفاوت میشود؛ ولی از آالجا ک رشد در امور جزایی کمتر مورد عررسهی وهرار
گرفت شده است ،ضروری است ک عرای شماساالید عیشتر موضود ،ع عررسی رشد حقووی و رشهد
جزایی ک هرکدام مصادیقی از رشد هستمد پرداخت شود.
رشد حقوقی
فقها ع استماد آیة  1سوره الساء لزوم احراز رشد در امور حقووی را مسل داالست و رشد را عه مدمهی
رشد عقلی و عدم سف میداالمهد و سهف را عه القصها عقهل در االجهام مدهام ت و اداره امهور مهالی
تدریف میکممد.
ایمک رشد ع مدمای کمال عقل یا در

و در مقاعل سف عاشد مدمای صحیحی ع الظر مهیرسهد

ولی رشد ممحصر در امور مدالی یا مالی البوده علک رشد در امر مالی یا عقل مداش مصداوی از رشد
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عقلی و کمال عقل یا عدم سف است.
الراوی در مورد تفسیری ک فقها از مدمای سف ارائ المودهاالد ،مدتقد است:
ممکن است ممظور فقها از تفسیری ک در مورد سفی و یر رشید ارائ المودهاالد و روایهات الیهز
داللت عر آ دارد ،خصوص سفیهی عاشد ک در تصرفات مالی محجور است و در آیهة شهریف «ال
تُیتُوا السُّفَهاءَ اَمْوالَکُ ُ» (الساء )3 :و همچمین آی «فَاِ ْ آالَسْتُ ْ مِمْهُ ْ رَشْدَا فَادْفَدُوا اِلَیْهِ ْ اَمْهوالَهُ

ْ» (السهاء:

 )1الیز مورد الظر است .در التیج  ،آالچ آالا مطرح المودهاالد ،مرعوط ع مدمای سفی خاص اسهت و
 .السفاهة :فهی عبارة عن خفّة العقل و نقصانه ،و عدم کماله بالنسبة الی عامة اهل المعاش والمحاورات ،ای بالنسبة الی
العقل المحتاج الیه فی طریقة المعاش والمعامالت (نراقی . )1 5 : 731
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لغت مطاعق است و آ عبارت از تفسیر سفی ع خفیف الدقل است.

مقاله

مطلق سفی مورد الظر است و در این صورت اصط ح رایج میا فقها عا مدمهای رایهج در میها اههل
در هر حال اخت فی از جهت شرط داالستن رشد در امور مهالی عهین فقهها و حقووهداالا وجهود
الداشت و هم عا عمایت ع آی  1سوره الساء و روایات متددد آ را ت یید میالمایمد و واالو مدالی ه
در تبصره م 0 01 .خود آ را ت یید کرده و مقرر میدارد:
«اموال صغیری ک عال شده در صورتی میتوا ع او داد ک رشد او ثاعت شده عاشد» .و ع الظر
میرسد ک تفسیر مدالی رشد در خصوص آی شریف الادرست البوده؛ زیرا آی مرعوط ع مورد مهالی
است ولی االحصار مفهوم رشد ع امور مالی الادرست اسهت و رشهد ،مفههوم عهامی اسهت که امهور
مختلف مدالی و کیفری را در عرمیگیرد.
رشد کیفری
هماالطور ک ذکر شد رشد ع مدمی در
از این در

و تواالایی فکری و عقل است و رشد جزایی الیز مصداوی

و عقل است .مطاعق الظر فقها و حقووداالا م

فرق میکمد و م

تشخیص رشد جزایی عا رشد مدالی

رشد در امور مدالی تشخیص الفع و ضرر است ولی در امور کیفری حسن

«رشد جزایی ملک و حالت الفساالی است ک دارالده آ تواالایی تشخیص خوعی از عدی و حسن
و وبح را دارد» ( جدفری لمگرودی  1378ج .) 130: 7
ایمک رشد جزایی ع مدمی صرف تشخیص خو از عد و حسن و وبح عاشد واعهل مماوشه اسهت
ک در عحم جایگاه رشد در تحقق مسئولیت کیفری عه آ پرداخته مهیشهود ولهی در ایمجها الزم
است گفت شود :رشد جزایی ع مدمی عقل و در

و تمییز است ولی ایهن مدمها البایهد موجهب ایهن

تصور شود ک مراد از عقل ک در موارد مرعوط ع حدود و وصاص عه کهار عهرده شهده اسهت و از
عقل ع عموا یکی از شرایط ثبوت حد و وصاص اس عرده شده همین ادرا
مراد از عقل در این موارد ،فدالیت و روالد طبیدی ووای ادرا
ما از رشد جزایی در

و تمییز است علکه

و عدم اعت ع جمو است و ممظهور

و تمییز عوده ک در عرض عقل از شرایط مسئولیت کیفری است.

ع الظر میرسد «رشدجزایی  ،عبارت عاشد از آالک عقل ع مرتب ای از کمهال عرسهد که عتواالهد
مسئولیت کیفری را تشخیص دهد اما اگر کسی عاول عاشد ولی التواالست عاشد ع مسهئولیت کیفهری

جايگاه رشد در تحقق مسئوليت كيفري با رويكردي بر نظر امام خميني

و وبح و خوعی و عدی است در این راستا یکی از حقووداالا میالویسد:

( س)
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خود در مقاعل عملی ک االجام میدهد آگاهی داشت

عاشد ،رشد جزایی الدارد (موسوی عجموردی 0733

ج .) 7 :3

این جمب از رشد جزایی واعل توج است ک رشد جزایی الظر ع خصیص تکامهل پهذیری عقهل
داشت عاشد و در واوع تکامل ودرت در

و تمییز در امور جزایی را عایهد عه مدمهی رشهد جزایهی

داالست.
یکی دیگر از حقووداالا در این راستا میالویسد :رشد جزایی ،ع خصیص تکامل پهذیری عقهل
مرعوط میشود .این واژه در حقوق جزا ع مقطدی از فرایمد تکامهل جسهمی و عقلهی االسها اطه ق
میشود ک از آ مقطع ع عدد ،شخص در عراعر جرای ارتکاعی دارای مسئولیت جزایی و عرخوردار
از اهلیت جزایی میگردد ( میرسدیدی  0731ج  .)000 : 0از تداریفی ک عهرای رشهد جزایهی گفته شهد
الکت مهمی واعل عرداشت است و آ توج این تداریف ع تکامل تدریجی ووای عقهل االسها اسهت
این حقوودا همچمین آوردهاالد ک

هو سهرعت رشهد و الضهج وهوای جسهمی و عقلهی در افهراد

مختلف یکسا الیست .واالوالگذار عرای اجرای یکسا و هماهمگ مقررات جزایی الاگزیر ع استفاده
از م کی است ک از یک سو سهلالوصول و عرای همگا واعل فه عوده و از سوی دیگر عیشترین
مطاعقت را عا درج الزم از رشد ادراکی و جسمی داشت عاشد .این م

و عامل ،یزی جهز سهن

الیست از این رو الظامهای مختلف سن خاصی را عها عمهوا سهن رشهد یها سهن وهاالوالی یها سهن کبهر
پیشعیمی کردهاالد (میرسدیدی  0731ج .)000 :0
ع الظر میرسد ک شایست است سن خاصی ع عموا سن رشد در الظر گرفت شهود تها از اعمهال
الظرات سلیق ای وضات و تشتت آراء جلوگیری ع عمهل آمهده و زمیمه عهرای همهاهمگی مقهررات
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جزایی ملی و عینالمللی فراه آید.
یکی از محققین عر این عقیده است ک در مداهده حقوق کود

سن طفل ،زیر 03سهال تبیهین

شده ولی و مموط ع حقوق داخلی در این زمیم شده است عماعراین عاید مدیارههای مماسهب ملهی
در الظر گرفت شود و ممافع اطفال الیز لحاظ گردد .ع این ممظور در الظام های حقووی ک مفهوم سن
مسئولیت کیفری را عرای الوجواالا پذیرفت االد ،شرود آ سن الباید در سهطح عسهیار پهاییمی عاشهد و
واودیتهای مرعوط ع علوغ عاطفی ،ذهمی و عقلی عاید مد الظر ورار گیرد .عماعراین عاید ته ش المهود
تا عرای تدیین پایینترین محدوده سمی مدقول ک از لحاظ عینالمللی واعل اجرا عاشد توافهق حاصهل

7
وع

احقاق حقوق خود الایل شوالد (عبا ی 70 :0733ه.)71

هر مد در واالو مجازات جدید ،مصو

مقاله

گردد تا اطفال ،الوجواالا و جواالا عتواالمد عا مدیارهای خاص ،در سطح عینالمللی مشخص گردالهد
 ،073در مورد سهن علهوغ تغییهری ایجهاد الشهده و از

هما الظر مشهور فقها و واالو مدالی تبدیت شده است و در مهاده 003عیها مهیدارد« :سهن علهوغ عه
ترتیب در دخترا و پسرا ال و پاالزده سال تمام ومری است»؛ ولی در مسهئولیت کیفهری اطفهال عها
توج ع سن آالها ،تحوالت زیادی صورت گرفت و رشد کیفری ک اماره واالوالی و سمی آ 03سال
است در جرای موجب حد و وصاص پذیرفت شده است .ماده  30این واالو مقرر میدارد:
درجرای موجب حد یا وصاص هرگاه افراد عال کمتر از هجده سهال ماهیهت
جرم االجام شده و یا حرمت آ را در

الکممد و یها در رشهد و کمهال عقهل

آالا شبه وجود داشت عاشد حسب مورد عا توج ع سن آالها ع مجازاتهای
پیشعیمی شده در این فصل محکوم خواهمد شد.
تبصره :دادگاه عرای تشخیص رشد و کمال عقهل مهیتواالهد از الظهر پزشهکی
واالوالی یا از هر راه دیگر ک مقتضی عداالد ،استفاده کمد.

پس عر طبق مطالب ذکر شده رشد در امور کیفری ک در عحم مجازاتها مطرح است را عایهد
هما کمال عقل یا رسید فرد عال ع مرحل ای ک عرخوردار از تفکر آگاهاال شده عاشد و وادر عه
تام کیفری عوده و در واوع شخصی است ک از علوغ کیفری عرخوردار اسهت .و شایسهت اسهت که
ماالمد افراد عزرگسال مورد مجازات ورار گیرد .و اگر عخواهی میاالگین سمی را عرای رشد کیفری در
الظر عگیری  03سال ،سن واعل وبولی میتواالد عاشد.
عا عمایت ع این مس ل ک عاید عرای رشد در تحقق مسئولیت کیفری جایگاه ویژهای وائل شد و
المی توا آ را مختص امور مالی داالست در این مبحم ع جایگاه رشد در تحقق مسئولیت کیفهری
پرداخت میشود.

جايگاه رشد در تحقق مسئوليت كيفري با رويكردي بر نظر امام خميني

در

ماهیت عمل مجرماال عاشد داالست و این مرحل ای است ک شخص مستدد پذیرش مسئولیت

( س)

8
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جایگاه رشد در تحقق مسئولیت کیفری
الب حقووداالا و وواالین جزایی عرخی کشورها اجتماد دو عمصر را در تشهکیل اهلیهت جزایهی
الزم میداالمد ،یکی ادرا

و تمییز و دیگری اختیار.

مشهور فقها عر این عقیده االد ک االسا ع محه

علهوغ ،عههده دار تکلیهف گشهت و مسهئولیت

جرایمی را ک مرتکب می شود عر دوش خواهد کشید و حتی در این زمیم ادعای اجماد هه شهده
است.
ع عموا مثال :صاحب جواهر در مبحم حد وذف یکی از شرایط وذف کممده را علهوغ و عقهل
عر شمرده و در این عاره ادعای اجماد ممقول و محصل الموده است ( الجفی  073ج.)007 :00

همچمین صاحب کشفاللثام عرای اجرای حد ،عال و عاول عود وذف کممده را کافی داالست و عر
این امر ادعای اجماد الموده است ( فاضل همدی  0013ج.) 3 0 :01

خویی الیز پس از آالک در مورد تحقق وصاص در وتل عمد ،علوغ و عقل واتل را مدتبر میشمرد
عیا میدارد:
«اخت ف الظری در این زمیم عین اصحا

وجود الدارد» (خویی عیتا ج .)33 :

ع م طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل آی  1سوره الساء میگویمد:
رشد شرطی است ک عقل اشتراط آ را در مسائل مالی واجب و الزم میداالهد و ایهن خهود از
لط ایفی است ک اس م در مرحل تشریع وواالین خود ع کار عرده است را که اگهر مسه ل رشهد را
شرط المیکرد و در تصرفات مالی و امثهال آ  ،رشهد را لغهو مهیسهاخت .الظهام زالهدگی اجتمهاعی
افرادی و یتی مختل میماالد و الفوذ تصرفات و اورارهایش عاعم میشد ک افهراد دیگهر از ایهن
سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

مدما سوء استفاده الموده و آالا را فریب دهمد اما در امثال حدود و دیات عر همه روشهن اسهت که
هیچ حاجتی ع رشد الیست ،و تشخیص ایمکه زالها عهد اسهت و مرتکهب آ محکهوم عه حهدود
میعاشد و الیز ز د و کشتن مردم زشت و مرتکب آ محکوم ع احکام دیات است احتیاج ع رشد
الد ارد و هر االساالی وبل از رسید ع حد رشد الیز الیروی این تشخیص را دارد و درکش السبت ع این
مداالی وبل از رسید ع رشد و عدد از آ

تفاوت المیکمد (ع م طباطبایی .)275- 31 : 0717

 .برای مثال ر.ک( :محمودمصطفی  69؛ نجيب حسنی  69به نقل از ميرسعيدی .) 35 : 739
 .برای مثال ر.ک( :ماده  9قانون جزای مصر؛ ماده 2قانون جزای لبنان؛ ماده 26قاانون جازای ساور ه.باه نقال
ازميرسعيدی .) 739

9
تحقق مسئولیت تام کیفری و مجازات عاشد ،خالی از اشکال الیست و ع الظهر مهیرسهد ایهن مدمها از
رشد و در

ع مفهوم لغوی در

و تمییز اشاره داشت عاشد.

مقاله

ایمک رشد در ام ور جزایی ع مدمی صرف تشخیص خوعی و عدی عاشهد و همهین مدمهی مه
آالک صرف ایمکه کسهی عداالهد

وتل مذموم و سروت عد است :از الظر عق ی عال شایست تحمل کیفر الخواهد عود .اگر مهین عهود
عاید افراد ممیز یرعال ه مسئولیت کیفری داشت عاشمد.

آالک آالها الیز این میهزا در

را دارا

میعاشمد.
همچمین این الکت واعل ذکر است ک :
تمییز ع عموا جوهر اهلیت و مسئولیت جزایی در اصط ح حقوق جزا مدمایی وسیع دارد ،هه
فه ماهیت فدل و التهایج مهادی آ و هه در

ارزش اجتمهاعی و اخ وهی آ را در عرمهیگیهرد

(میرسدیدی  )031 :0731و مسئولیت تام کیفری مبتمی عر احراز رشد جزایی شخص است.
مسئولیت جزایی در وجود و عدم تاعع تحقق دو میلف ادرا

و ارادم مدتبر است ک از ارکها

مسئولیت جزایی است عدین مدما ک عا تحقق مراتب واعل وبهولی از ادرا

و اراده عه تهدریج و عه

میزا اعتبار این دو از الظر واالوالگذار ،فرد از مسئولیت جزایی عرخهوردار مهیشهود که ایهن مراتهب
عبارت از :تمییز ،علوغ و رشد جزایی (موسوی عجموردی .) 7 :0733

عزرگسال مورد مجازات ورار گیرد عاید از رشد جزایی ک مرحله ای عهاالتر از تمییهز و علهوغ اسهت
عرخوردار عاشد و در مرحل ای پایینتهر از ایهن مرحله مسهئولیت تهام الداشهت  ،گر ه مهیتهوا عه
مرحل ای عیماعین علوغ شرعی و علوغ کیفری وائل شد ک فهرد از مسهئولیت القصها یافته عرخهوردار
عاشد.
عماعراین میتوا التیج گرفت ک  :صرف تمییز و علوغ عرای تحقق مسئولیت کیفری کافی البوده
و عاید عرای رشد -ک در آ ع وه عر علوغ جمسی ،در

و تواالهایی فکهری الزم اسهت ،در تحقهق

مسئولیت کیفری جایگاهی وائل شد.
این مس ل امری است ک مورد توج عرخهی از فقههای گذشهت الیهز عهوده و آالهها علهوغ و رشهد
کیفری را همزما عرای پذیرش مسئولیت کیفری شرط میداالمد از جمل :

( س)

 .0عرای در

مفهوم لغوی در

و تمییز ر( : .شرتوالی عیتا ج . )0 33 :

جايگاه رشد در تحقق مسئوليت كيفري با رويكردي بر نظر امام خميني

پس عرای ایمک شخص مسئولیت کیفری تام داشت عاشد یدمی ع حهدی عرسهد که ماالمهد افهراد
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ع م حلی ک در وصاص واتل ع وه عر علوغ رشهد را شهرط داالسهت و در تحريرر احککرام عیها
میدارالد:
رشد واتل شرط هارم اعمال وصاص است .کود

و دیواال در ساوط شهد وصهاص از آالهها

مشترکمد هر مد در وتل تدمد داشت عاشمد و عمد و خطای آالهها حکه یکسها دارد و فتهوا مهین
است ک در وتل عمد و خطای مح

عر عاول الزم است دی را پرداخت المایمد تا ایمک اگر مذکر

عاشد ع سن پاالزده سال عرسد و اگر میالم است ع سن ال سال عرسد .البت ع شرط ایمک ع حد رشد
الیز عرسمد (ع م حلی  0700ج .) 03 :

ایشا همچمین در حد لهواط الیهز عه وه عهر علهوغ رشهد را هه شهرط مهیداالمهد و در ایهن عهاره
میگویمد:
«لواط عر دو وس است :وس اول واوع شد مذکر عر مذکری است که در ایهن همگهام واجهب
است ک فاعل و مفدول هر دو کشت شوالد ع شرط ایمک آالها ع سن علوغ و حد رشد رسیده عاشمد»
(ع م حلی  0700ج .) 0 :
فاضل الیز درعاره حد لواط همین الظر را دارالد( .فاضل همدی  0013ج )013:

عرخی عر این عقیدهاالد ک ممظور ع م از رشد ،عقل ع مدمای عام که در مقاعهل جمهو اسهت
میعاشد و عیا میدارالد:
ع م حلی عرای مسئولیت کیفری اشخاص ع وه عر علوغ  ،رشهد را الیهز شهرط داالسهت اسهت و
همین موضود سبب شده تا ع ایشا این الظری را السبت دهمد ک مقصود ایشها ایهن اسهت که در
مسئولیت کیفری ،ع وه عر علوغ ،رشد الیز شرط است اما ع الظر میرسد عا دوهت در عبهارت ع مه
سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

حلی در هما صفح و تمامی کتا  ،می توا ع خوعی دریافت ک مقصود ایشها از ویهد رشهد در
مسائل کیفری ،رشد ع مدمای عقل در مقاعل جمو میعاشد و مدمای مدروف و مصهطلح آ ممظهور
ایشا

البوده است.

ع الظر میرسد ممظور ع م از رشد ،عقل در مقاعل جمو الباشهد و ایهن عبهارتی که در مهورد
ک م ع م آورده شده مخدوش ع الظر میرسد را ک در ک م فقها مشهور است و اجمهاد فقهها
عر این است ک عدد از علوغ رشد احراز شود و ممظور ع م این است ک عرای ثبوت حد عاید رشهد
فرد عال احراز شود و او ع حد رشد عرسد و دلیلهی الداشهت که ایشها ممظهوری یهر از ایهن مدمهی
مصطلح و مشهور داشت عاشد و اص ع حد رشد رسید عرای مجمو مدمایی الدارد و آ عال است

00
ودر یرممصفاال ع الظر میرسد.
مدرس الیز در سال  0710عا در

مقاله

ک ع حد رشد میرسد و آورد عبارتی این مین و یا السبت داد

مین عبارتی ع این ع م عالی

اجتهادی خود عه ایهن حقیقهت رسهیده عهود که تها سهن 03

سالگی(سن رشد) ووای عقلی االسا کامل الشده و لذا عا تصویب واالو مجازات عمومی در آ سال
موافقت المود (موسوی عجموردی.) 77 : 0733

عرخی دیگر از فقهای مداصر الیز رشد را عرای تحقق مسئولیت کیفری شرط میداالمد؛ ع عمهوا
الموال :
عهجت در پاسخ ع استفتایی مبمی عر ایمک « :آیا در اوام دعوی ،رشد مدعی شرط است؟ مرووم
فرمودهاالد :مدتبر است علوغ ،عقل و رشد در ووت دعوا ،ال

در ووت جمایت» (مرکز تحقیقات فقهی وهوه

وضایی سیال .)1373

پس ،از الظرات فقها روشن میشود ک رشد در امر جزایی یهز جدیهدی الیسهت .و مهورد الظهر
فقهای گذشت ه عوده است .و ایمک عرخی از محققین مداصر خواست االد در خصوص مدمای رشهد
در ک م فقهای گذشت آ را الوعی الزاد لغوی جلوه دهمد و عگویمد که ممظهور فقههای گذشهت از
رشد ،عقل در مقاعل جمو عوده است خالی از وج عوده و از االصاف ع دور است .همچمین عرخهی
عرای مجازات ها شرط عداالمد را ک در زما علوغ ووای عقلی االسا هموز کامل الشده است.
رشد در نظر امام خمینی

وبل از وارد شد در این عحم واعل ذکر است ک گفت شود عحم از رشد و مسئولیت کیفهری در
کتب فقهی ع گوال ای ک در حقهوق جهزا عه صهورت ممسهج و یهک پار ه و در مبحثهی واحهد
جمعآوری شده ،مورد عحم ورار الگرفت است از این رو الزم اسهت عهرای اسهتخراج الظهرات فقهها
اعوا مختلف جز ایی و حدود و وصاص و دیات را مورد جستجو ورار داده تا الظرات آالها را ع
دست آورد .
امام خمیمی در عا وصاص کتا
مدتبر در وصاص عیا میدارالد:

تحريرالوسیله ،پس از ذکهر عقهل و علهوغ عه عمهوا شهروط

جايگاه رشد در تحقق مسئوليت كيفري با رويكردي بر نظر امام خميني

از فقهای مداصر الیز ع این التیج رسیده االد ک رشد را ع عموا شرط مستقلی در کمار عقهل و علهوغ

( س)
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«ال یشترط الرشد عالمدمی المدهود فی القصاص ،فلو وتل عال

یر رشید فدلی

القهود» (امهام خمیمهی

 00 0ج و .)30 :0

در تشریح این مس ل

مد سیال اساسی پیش میآید؟

اوال :مدمای مدهود در الظر امام ع

مدماست؟

ثاالیا :آیا میتوا از عدم تصریح امام ع رشد جزایی در این مس ل ع این التیج وائل شد ک امام
ع رشد ع عموا شرط مستقلی عرای مجازات وائل عودهاالد؟
ثالثا :گوال میتوا عا وجود این مس ل ای ک امام مطرح المودهاالد وائل ع این مدما شد ک امهام
رشد را در وصاص ه شرط داالست االد؟
در مورد این مس ل ای ک امام مطرح المودهاالد که «رشهد عه مدمهای مدههود در وصهاص شهرط
المیعاشد پس اگر عال

یر رشید کسی را ع وتل عرساالد وصاص میشود».

عاید گفت ک رشد در اصط ح ما کلی مشکک است و مراتب دارد؛ یدمی االسا هر

سهمش

عیشتر شود ،مراتب علمی و تجرعیاتش عیشتر شود ،مراتب رشدش ه عاالتر میرود.
عماعراین رشید و ع رشد رسید  ،حدی از تکامل فکری و عقلی اسهت که االسها مهیتواالهد عه
وسیلة رسید ع آ حد از تکامل عقلی ،حسن و وبحش و مصالح و مفاسدش را تشخیص دهد.
رشد در هر یزی عر حسب خودش است .رشهد ،شهرط در مدهام ت اسهت و در وصهاص هه
شرط است و یکی از شرایط وصاص این است ک االسا ع وه عر علوغ رشد الیز داشت عاشد.
رشد جزایی در مقاعل سف ک رشد مدالی است المیعاشد؛ زیهرا رشهد جزایهی عبهارت اسهت از
آالک عقل ع مرتب ای از کمال عرسد ک عتواالد مسئولیت کیفهری را تشهخیص دههد امها اگهر کسهی
سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

عاول عاشد ولی التواالست عاشد ع مسئولیت کیفری خود در مقاعل عملی ک االجهام مهیدههد آگهاهی
داشت عاشد رشد جزایی الدارد ،مث اگر شخصی ،دیگری را عه وتهل عرسهاالد و خیهال کمهد ،کشهتن
االسا ماالمد کشتن یک حیوا است و التواالست عاشد عفهمد ک االسا عا حیوا متفاوت اسهت مهین
شخصی را المی توا وصاص کرد علک حک عمد کود
دی او عرعهده عاول

را دارد ک ع ممزل وتل خطایی است ک

است (موسوی عجموردی .) 77 :0733

آالچ از ک م امام عرداشت میشود این است ک رشد در امر مالی در امر وصاص شرط الیسهت؛
را ک امور مالی و وصاص و ع طور کلی مجازاتها دو امر جداگاال هستمد ،ما ه عر ایهن عقیهده
هستی ک رشد در امر جزایی و رشد در امر مالی هر کدام مصادیقی از رشهد هسهتمد و فهرق اسهت

03
امام ع عام عود مفهوم رشد و مشکک و مصداوی عود آ اذعا داشت در کتا

خهود در مهورد

مقاله

عین رشد در امر مالی و رشد در امر کیفری و رشد در امور دیگر ماالمد امور اجتماعی و...حتی خود
اولیای عقد عیا میدارالد:
اگر شخص در امور مالی رشید عاشد ،ولهی السهبت عه امهر ازدواج و خصوصهیات آ از وبیهل
تدیین زوج و ماالمد آ رشد الداشت عاشد; ياهر این است ک ماالمد سفی در امهور مهالی احتیهاج عه
اذ ولی داشت عاشد و...
لذا ع الظر می رسد :مس ل ای ک امام مطرح المودهاالد رساالمده این مدما الیست که امهام در امهر
وصاص ،رشد را شرط المیداالمد ،علک رشد ع مدمی مصطلح در امر مالی ک عه مدمهی عقهل مدهاش
است ،در امر وصاص شرط الداالست االد و این امری عدیهی و روشن است و از الظر عقه ی عهال هه
پوشیده الیست ک در

و رشد و تشخیص در امور مختلف عا ه متفاوت است.

نظرات فقها در شرح نظر امام خمینی در خصوص رشد

فقهای مداصر ما ،از شاگردا امام ،شروح متدددی را عهر تحريرالوسریله امهام الوشهت االهد که در ایهن
وسمت از پژوهش ع عدضی از این شروح ک در مورد مسه ل ای که امهام در عها وصهاص مطهرح

محمد فاضل لنکرانی

در تفصیل الشريعه در شرح ایهن مسه ل که امهام الوشهت االهد« :الیشهترط الرشهد عهالمدمی المدههود فهی
القصاص» آمده است:
حکایت شده از تحريراحککام ک ایشا  ،رشد را ه در وصهاص شهرط داالسهت االهد و يهاهر ایهن
است ک این وول یر تام است پس اگر رشد ع مدمی مصطلح در کتا حجر عاشد ،آ امهر ثهالثی
است ک مغایر عا علوغ و عقل است ،در مقاعل سف ک مغایرصغر و جمو است پس ياهر این اسهت
ک دلیلی عر اعتبار این مدما از رشد در مقاعل اط وات ادله وصهاص الیسهت .و اگهر ممظهور از رشهد
« .0اذا کان الشخص بالغاً رشیداً فی المالیّات ،لکن ال رشد له بالنسبة الی أمر التزویج و خصوصیّاته؛ من تعیین الزوجة و
کیفیة األمهار و نحو ذلک ،فالظاهر کونه کالسفیه فی المالیات فی الحاجة الی إذن الولیّ و ان لم أر من تعرّض له» (امام

( س)

خمیمی

 0100 :00م .)3

جايگاه رشد در تحقق مسئوليت كيفري با رويكردي بر نظر امام خميني

المودهاالد ،اشاره میگردد.
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کمال عقل عاشد پس آ داخل در دو شرط علوغ و عقل است که در شرراي آ دو را عه عمهوا
شرط واحدی ک از آ تدبیر ع کمال عقل میشود ورار داده هماالطور ک ایهن امهر پوشهیده الیسهت
(فاضل لمکراالی .(077: 0013

ع الظر میرسد :وسمت اول فرمایش فاضل لمکراالی صحیح است و ياهرا دلیلی عر اعتبار رشد ع
مدمی مصطلح در کتا حجر ،یدمی رشهد در امهور مهالی ،در عها وصهاص الیسهت؛ ولهی در مهورد
وسمت دوم فرمایش ایشا ک احتمال دادهاالد ممظور کساالی ک گفت االد :ع م رشد را در وصهاص
ه شرط داالست االد کمال عقل عاشد و ایشا کمال عقل را جمع عقهل و علهوغ مهیداالمهد که شهرط
داالستن آ ع وه عر علوغ و عقل ،زاید ع الظر میرسد عاید گفت :هماالطور ک گذشت ممظهور آالهها
از کمال عقل در ک م ع م المیتواالد جمع عقل و علوغ عاشد و در ک م امهام هه عه دلیهل ایمکه
ایشا مس ل ای را ک مطرح کرده االد عدد از ذکر عقل و علهوغ عه عمهوا شهروط مدتبهر در وصهاص
مطرح المودهاالد ،المی توا این عرداشت را المود ک امام رشد را جمع عقل و علهوغ داالسهت االهد علکه
رشد در ک م امام

در عحمهای فقهی و

در عحمههای جزایهی دارای مدمهایی یهر از جمهع

عقل و علوغ است.
یوسف صانعی

صاالدی در شرح مس ل ای ک امام در تحريرالوسیله مطرح کردهاالد ع

الظر صاحب جواهر (الجفهی 073

ج  )037 :0اشاره میکممد ک وی رأی ع م در تحرير (ع مه حلهی  0700ج  )01 :3مبمهی عهر اشهتراط
رشد در کمار علوغ را فاود وج داالست االد مگر آالک از رشد ،مدمای کمال عقل را اراده کهرده عاشهد
سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

ال رشد ع مدمی مصطلح فقهی و دلیل الفی صاحب جواهر این است ک دلیلهی عهر اشهتراط رشهد عه
مدمی مصطلح فقهی در عا وصاص الیست علک اط وات عا وصاص دلیل عر عهدم شهرطیت رشهد
دارالد ،ک عر خ ف عا عقود و اموال است ک آیات ورآ دلیل عر اشتراط رشد در آالها را دارد.
فقی مزعور  ،ه رأی عا ع م در تحرير ،مدتبر داالستن رشد را خالی از ووت الداالسهت و توضهیح
آ را متووف عر دو امر میداالمد:
 )0رشد در هر امری از امور ،مقاعل سفاهت در آ امر است؛ پس رشد در تجارت و در الکهاح
مقاعل سفاهت در آالهاست و همچمین در عقی امور ،پس عرای رشد فقط یک مفهوم واحهدی اسهت

05
ایمک این امر واضح است و احتیاج ع تبیین الدارد.

مقاله

ک آ القط مقاعل سفاهت است ک مصادیق آ مفهوم ع اخت ف موارد آ مختلف میشود کمها
) علت وصاص ،آالگوال که در کتها خهدا آمهده اسهت ،حیهات جامده اسهت« :وَ لَکُه ْ فِهی
القِصَاصِ حَیاةٌ یَا اَوِلی األلبا » ( عقره )033 :و این حیات ع این خاطر است ک کیفر وصهاص ،السهبت
ع فردی ک وصد وتل دارد عازدارالده است و مسلما در تحقق حیات و علت آ  ،ضرورت دارد که
واتل ،عواوب وتل و وصاص را در

کمد .در یر این صورت وصاص ماالع و عازدارالده الخواهد عود.

عر این اساس در صورت عدم در

واتل ،وصاص ممتفی است؛ زیرا علت مفقود است و مدلول الیهز

در وجود دایرمدار آ است

ع لحاظ وجودی و

ع لحاظ کمی و کیفی ،هماالگوال که ایهن

امر پوشیده الیست.
پس همگامی ک این دو امر را داالستی میگویی :
هماالا واتل سفی و یررشید است در وتل و عواوب آ  ،ع مدمای عدم ادرا
ع مجازات وصاص و ع این مدما ک ادرا
مجازات آ

وتل و عدم توجه

او عیشتر از این الیست ک وتل عمهدی مهذموم اسهت ،و

مد ضرع ش ق است ،پس در وصاص او حیاتی الیست و وصاص او سببی عرای خوف

امثال او از وتل المیشود و آالها در

وصاص را الدارالد و وصاص سببی عرای خوف آالها الخواهد

المی شود؛ پس ووتی ک علت موجود الیست مدلول ه ع تبهع آ موجهود المهیشهود؛ و شهاید مهراد
شراي از کمالالدقل در عبارتش همین مدما عاشد (صاالدی .)711: 00 0

در مورد فرمایش صاالدی عاید گفت :
الظر ایشا خیلی واعل وبول و ممطقی ع الظر میرسد را ک کمال عقل را ال جمع عقهل و علهوغ
علک هما رشد میداالد و رشد در امهر جزایهی را مقاعهل سهف در امهر جزایهی و مصهداوی از رشهد
میداالد .و آ را ع صورت شرط مستقلی در کمار علوغ و عقل از شهرایط وصهاص و عه طهور کلهی
مجازات میداالد.
احمد مطهری

احمد مطهری در مستمدی ک عرای مس لة امام داشت االد میالویسد:

جايگاه رشد در تحقق مسئوليت كيفري با رويكردي بر نظر امام خميني

عود؛ زیر ا سببی ک عر وصاص مترتب است که آ حیهات اسهت از وصهاص ایهن اشهخاص حاصهل

( س)
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علت ایمست ک در ثبوت وصاص ،ثبوت رشد هما طوری ک در تصرفات مالی شرط است ،مدتبر
الخواهد عود علک تمها ماالع وصاص جمو است ال یر و علهت ایهن اسهت که مقتضهی اطه ق ادلهة
وصاص ،ثبوت آ السبت ع تمامی افراد است و تمها مجمو از این عموا خهارج مهیعاشهد عمهاعراین
رشید و یر آ هرگاه مجمو الباشمد ،تحت عموم و اط ق ادل

عهاوی مهیماالمهد (مطههری  0733ج :

.)31
نقد نظر مطهری

این تدلیل ع لحاظ ادعی اشکالی ک در آ وجود دارد این است ک عایهد در ترجمه عبهارت امهام
گفت میشد« :رشد ع مدمای مدروفی ک در امور مالی دارد شرط وصهاص الیسهت» اله ایمکه «رشهد
هما طوری ک در تصرفات مالی شرط است ،مدتبر الخواهد عود :تفاوت عهین ایهن دو عبهارت ایهن
است ک مفهوم مخالف عبارت امام ممکن است حاوی این مطلب عاشد ک رشد ع مدمهایی که در
امور مالی دارد شرط وصاص الیست ولی رشد ع مدمای یر مدهروف در امهور مهالی شهرط وصهاص
است.
توضیح این مس ل متووف عر داالستن مد امر است :
اوال :مدمای مدهود در الظر امام ع مدمی رشد در امور مالی یا عقل مداش است .ک در لسا فقها
این تدبیر مشهور عوده ک رشد در امور مالی را ک در مقاعل سف عوده شرط میداالستمد .و خود امام
ه این مس ل را عیا داشت االد .ایشا درکتا حجر از تحريرالوسیله عیا داشت االد:
«الیکفی البلوغ فی زوال الحجر عن الصبیّ ،عل العّ د مد من الرشد و عدم السف عهالمدمی الهذی
سمبیّم »

(امام خمیمی  00 0ج  0و  3 0 :م .)0
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ثاالیا :ایمک امام خمیمی در این مس ل رشد را عا وید «المدمی المدههود» آوردهاالهد مهیرسهاالد که
ممظور امام از رشد در عا وصاص عقل مداش الیسهت اله ایمکه مطلهق رشهد را در وصهاص شهرط
الداالمد و گرال رشد را ع تمهایی و عدو هیچ ویدی در این مس ل ذکر میکردالد و مطلق رشهد را در
وصاص شرط المیداالستمد.
ثالثا :ممظور از رشد در عا وصاص در الظر امام جمع عقل و علوغ الیست و گرال امام اساسا این
مس ل را عدد از ذکر عقل و علوغ  ،ع عموا شرایط مدتبر در وصاص ،مطرح المیکردالد ع وه عراین،
امام در مسائل مدالی ه رشد را جمع عقل و علوغ المیداالمد و در احکام مرعوط ع این مسائل همیش

07
 .) 31عا توج ع این دو امر میتوا احتمال داد ک :

مقاله

رشد را ع عموا شرط جداگاال

ای در کمار عقل و علهوغ مهیآوردهاالهد (ر : .امهام خمیمهی ، 31 :0733

ع الظر امام رشد هما طور ک در امور مالی شرط است در امور جزایی ه شهرط عاشهد .ولهی
رشد در امور جزایی یر از رشد در امور مالی و هر کدام از این دو مصداوی از رشد میعاشد .ک عا
البود رشد جزایی فرد کمال عقل الداشت و از مسئولیت کیفری مبرّاست.
نتیجهگیری
ا لب فقها و حقووداالا رشد را در امور مالی شرط داالست و عرای مسهائل و مهوارد جزایهی علهوغ را
کافی داالست االد و احراز رشد را ضروری المیداالمد و عرخی از محققین و فقهای مداصر در مورد الظر
عرخی از فقها ک وائل ع رشد در مسائل جزایی هستمد ،الزاعی لغوی را مطرح المودهاالهد که ممظهور
آالها از رشد ،جمع عقل و علوغ است ال ایمک رشد ع تمههایی و در عهرض و در کمهار عقهل و علهوغ
ممظور عاشد.
عا توج ع مباحم مطرح شده در مقال التایج کلی ع شرح زیر است:
 .0رشد مفهومی عرفی و عام است ک دارای حقیقتی واحد عوده و ع مدمای در

و عدم سهف

واوع کمال عقل در همة این امور را رشد میالاممد پس رشد در امور مالی و مدالی یها عقهل مدهاش،
مصداوی از رشد ،و رشد در امر جزایهی که تکامهل وهدرت در

و تمیهز در امهور جزایهی اسهت

مصداق دیگری از آ است و سن علوغ یا سن آ از فدالیهت جمسهی گر ه عهرای تکهالیف عبهادی
میتواالد واعل وبول عاشد ولی م زم ای عا رشد و مسئولیت کیفری الدارد.
 .امام خمیمی در عا وصاص از تحريرالوسیله ،پس از ذکر عقل و علوغ ع عموا شهروط مدتبهر
در وصاص ،مس ل ای را مطرح المودهاالد ک رشد ع مدمای مدهود در وصاص شرط المیعاشد ولی عه
الظر میرسد آالچ از ک م امام واعل عرداشت است این مدماست ک  :رشد عه مدمهای مدههود که عه
مدمی رشد در امور مالی یا عقل مداش است در وصاص شرط المیعاشد ال ایمکه مطلهق رشهد را در
وصاص شرط الداالمد وگرال امام رشد را ع تمهایی و عدو هیچ ویدی در این مس ل ذکر میکردالد و
مطلق رشد را در وصاص شرط المیداالستمد.

جايگاه رشد در تحقق مسئوليت كيفري با رويكردي بر نظر امام خميني

است ک اختصاص ع امور حقووی و اجتماعی الداشت و امور کیفهری را هه در عهر مهیگیهرد و در

( س)
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ع م حلی ،حسن عن یوسف0700( .ق) تحريراحککام ،مشهد :آل عیت.
عالمه طباطبايي ،محمد حسين )0838( .تفسير الميزان ،ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني ،قم :دفتر
انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
فاضل لنکراني ،محمد0213( .ق) تفصيل الشريعه في شرح تحريرالوسيله (کتاب قصاص) قم :المطبعة العلميه.



فاضل همدی ،محمد عن حسن  )0013( .کشف اللثام ،و  :مؤسسة المشر االس می.

-

محمود مصطفي ،محمود )0630( .قانون العقوبات (القسم االول) ،قاهره :مکتبة القاهرة الحديثه.

سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313



مرکز تحقیقات فقهی ووه وضائی  )0733( .گنجینه استفتائات قضايی ،و .

-

مطهري ،احمد )0831( .احکام قضايي مستندات ابواب قضا ،قصاص ،حدود و ديات تحريرالوسيله امام خميني،

قم :چاپخانه شهيد هاشم نوري ،چاپ دوم.
-




مهريزي ،مهدي )0833( .بلوغ دختران ،قم :دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم.
موسوي بجنوردي ،سيد محمد )0833( .مجموعه مقاالت فقهي-حقوقي-اجتماعي ،تهران :مؤسسه تنظيم و
نشر آثار امام خميني ،چاپ اول.
ميرسعيدي ،سيد منصور )0833( .مسئوليت کيفري ،تهران :نشر ميزان ،چاپ دوم.



نجفي ،محمدحسن  )0864(.جواهر الکالم في شرح شرايع االسالم ،تهران :دارالکتب االسالميه.

-

نجيب حسني ،محمود )0634( .قانون العقوبات (القسم االول) ،مصر :دارالنهضة العربيه.



نراقي ،احمد بن محمد مهدي )1375( .عوائدااليام في بيان قواعد االحکام و مهمات مسائل الحالل و الحرام،
قم :دفتر تبليغات اسالمي.

